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1. INTRODUÇÃO

O parâmetro que diferencia uma usina nuclear de outra inst£
lação convencional é a existência da radiação nuclear.Todos
os cuidados, no projeto e na fabricação dos componentes pe-
las empresas responsáveis, no processo de licenciamento pe-
la entidade regulatoria e na operação e manutenção pela con
cessionária, visam confinar a radiação dentro dos limites
estreitos do local de sua geração, de modo a assegurar a sa_
úde e a segurança do público.

A concessionária, mesmo apôs a licença de operação, é obri-
gada a relatar â entidade regulatoria as ocorrências que se
enquadram dentro dos critérios das especificações técnicas.
Estes critérios são muito gerais e cobrem uma ampla faixa
de ocorrências, muitas das quais não tem implicações de se-
gurança operacional ou risco de danos materiais. Em vista
disto é difícil reconhecer de imediato pelos critérios das
especificações técnicas, as ocorrências importantes ou que
representem um ganho de conhecimento operacional sobre fa-
tos ou seqüências não previstas.

Este trabalho consiste num esforço para desenvolver uma me-
todologia de análise destas ocorrências de relato obrigató-
rio- empregando critérios internacionalmente usados de modo
a iniciar um programa consistente de avaliação de dados ope
racionais identificando de imediato aquelas ocorrências im-
portantes ou úteis para o desenvolvimento e aperfeiçoamento
da 'segurança da usina.

0 trabalhe se divide em duas partes:

Ia.) Processo de Análise do Evento

Expomos os critérios jaara determinação de importância
da ocorrência e os métodos de análise para aquelas oco_r
rências consideradas importantes. A Figura 1.1 ilus-
tra o processo de análise.

2a.) Experiência de Avaliação de Ocorrências Operacionais em
Angra 1

Fazemos uma breve retrospectiva de avaliação de ocor-
rências de relato obrigatório em Angra 1 durante a fa-
se de comissionamento, entendido como tal a fase do pro
cesso de licenciamento em que os sistemas e componen-
tes da usina são colocados em operação e testados para
verificar se estão de acordo com os critérios de proje
to c performance.

2. PROCESSO DE ANALISE DE OCORRÊNCIA

2.1 Modelo de Determinação de Importância

0 modelo empregado para teste de importância do evento é de
uso corrente nos Estados Unidos (1) e é apresentado na Tabe
Ia 2.1. Este modelo considera três categorias de evento?
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"Significante, "Condicionalmente Significante" e "Não Signi
ficante". Eventos que caem dentro da categoria de Signifi-
cante são sujeitos a uma análise mais detalhada. Eventos
que caem dentro da categoria de Condicionalmente Significan
te requerem uma avaliação subsequente pelo analista para de
terminar se eles são significantes. Exemplos desta avalia-
ção incluem a freqüência e generalidade do evento. Eventos
que não caem dentro das duas categorias acima são considerai
dos não importantes.

Do analista que faz uso dos critérios para determinar a ca-
tegoria de um evento é esperado ter uma compreensão dos sis_
temas da usina e sua operação. Os critérios não pretendes
substituir a sensibilidade de análise ou experiência do te£
nico, mas apenas complementar sua análise, fornecendo UM
meio consistente para esquematizar e medir a importância do
evento. Após receber as informações iniciais da usina, o
analista primeiro monta todas as informações suplementares
necessárias para fornecer uma compreensão do evento. Essas
fontes de informações incluem o RFAS (Relatório Final de Ana
lise de Segurança) Manual de Operação da Usina, Descrição
de Sistemas. Manuais de Equipamentos e Desenhos. Em muitos
casos as ptimeiras informações ou relatórios de eventos são
suficient -• e não são requeridas informações suplementares.

2.2 Análise * :? lha da do Evento

Esta fa c F bem distinta do processo de classificação, do e-
vento e representa uma avaliação muito mais profunda do e-
vento co siderado significante na primeira fase. 0 resulta
do desta fase é uma clara descrição do evento ou problema
consid- *do, razão pela qual é considerada uma fase de ações,
e mais nportante, que ações devem ser consideradas pela con
cessio . ria como resultado do evento. Se como resultado da
análise, ações são requeridas, o Comitê de Análise de Opera
ção dev> estar ciente dos problemas e suas implicações para
recomenjar modificações de projeto e/ou de procedimentos de
operaçã» ou de manutenção.

Para umu aníise mais detalhada, técnicas considerando árvo-
res de evento e árvores de falha, podem ser utilizadas para
avaliar as causas potenciais do evento. Arvores de evento
fornecem as diversas alternativas que podem ocorrer durante
o curso de um evento ar. caso de falha de sistemas ou ações
do operador. A árvore de falha prevê uma descrição concisa
e ordenada das várias combinações de possíveis ocorrências
dentro de um sistema que pode resultar em um pré-definido
evento indesejável. Essas técnicas são hoje bem desenvolvi
das e conhecidas (2). "*

3. EXPERIÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS

3.1 Aspecto Geral

No período considerado, não foram observadas ocorrências de
relato obrigatório que caracterizassem uma situação de da-
nos ao núcleo ou principais componentes. De uma reavaliação
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retrospectiva garcial das ocorrências de relato obrigatório
usando os critérios expostos em 2.1, observou-se que a maio
ria destas ocorrências foram insignificantes. Destas ocor-
rências uma requereu uma avaliação mais detalhada, referen-
te a hipóteses de possíveis conseqüências na estrutura do
vaso do reator.

3.2 Descrição e Avaliação de Ocorrência

No dia 22.06.82 a usina estava em operação de resfriamento
pelo sistema de remoção de calor residual, quando às 3:10h
ocorreu um leve transiente de pressão e temperatura com a
abertura das válvulas de alívio do sistema de remoção de ca
lor residual. Após o decréscimo de^pressão, foi observado
que o nível de água no tanque de alívio do pressurizador e£
tava subindo. No teste da possível causa do vazamento para
este tanque, o sistema de remoção de calor residual foi iso
lado pelos operadores. Logo após esta ação ocorreu uma so-
brepressurização no sistema primário durante cerca de 24>°
minutos, com a pressão elevando-se de 20 para 63 kg/cm , a
temperatura permanecendo em torno de 96°F.

Em operação normal a pressão no primário é 157kg/cm , e a
temperatura na perna fria 549°F, e na perna quente, 616<>F.
Nesta ocorrência houve uma situação de pressurização no sis
tema primário durante a operação de resfriamento da usina£
quando a temperatura no primário estava baixa e próxima ã
faixa de temperatura onde o material do vaso sofre transi-
ção de comportamento de dútil para frágil.

Esta ocorrência em condições mais severas configura um
dente de choque térmico com o sistema pressurizado (choque téjr
mico pressurizado).

As figuras 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam em linhas gerais as cau
sas e os possíveis danos deste incidente. A figura 3.3 es-
quematiza as condições e os valores dos parâmetros durante
um incidente de choque térmico pressurizado em que uma ana-
lise específica da estrutura do vaso do reator seria neces-
sária (3). Por estes valores observamos que a ocorrência
relatada acima não apresentou problemas relativos a um inci
dente de choque térmico com o sistema pressurizado.

Embora as condições não fossem severas, foi feita uma anãljí
se desta ocorrência, conciuindo-se que a mesma não apresen"
tou condições de gerar danos ã estrutura do vaso do reator.
(3).

4. CONCLUSÕES

Este trabalho relatou a experiência de avaliação e análise
de ocorrências em Angra 1 durante parte da fase de comissio
namento (da criticalidade inicial até os testes iniciais ã
301 de potência).

A maioria destas ocorrências foram consideradas não signifi
cantes pelos critérios de avaliação expostos, e destas oco7
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rcncias um número ínfimo requereu uma análise ou avaliação
mais detalhada^ não constatando condições que pudessem con
figurar danos ã barreiras de proteção contra a radiação.

Em razão do pouco tempo de operação da nossa primeira uni-
dade não podemos ainda tirar conclusões, seja sobre o pro-
cesso de avaliação de ocorrências, apresentado no item 2,
ou sobre as causas mais freqüentes das mesmas.

Evidentemente a partir de maior tempo de operação, podere-
mos refinar o processo de avaliação e de análise da experi
ência operacional, contribuindo para o desenvolvimento e a_
perfeiçoamento da segurança operacional em usinas nuclea-
res no Brasil.

Referências Bibliográficas

(1) - INPO/NSAC, Significant Event Evaluation and
Information Network.

(2) - USNRC, Reactor Safety Study, An Assessment of
Accident Risko in U.S. Commercial Nuclear Power
Plants, WASH-1400, Out.75, Main Report and Executive
Summary.

(3) - CHEXAL, BINAI, Pressurized Thermal Shock (PTS)
Technical issues pertinent to operator Procedures 8
Training, Rev. 1, Electric Power Research Institute.

(4) - R-DEN.T.121, Julho/82 e R-DEN.T.127, Setembro/82 -
Departamento de Engenharia Nuclear - FURNAS Centrais
Elétricas S.A.



NÂO SI3NIFICANTE

REW3TRO E

1

ARQUIVAMENTO

DADOS DO EVENTO

i

DETERMINAÇÃO DE
IMPORTÂNCIA DO EVENTO

NENHUMA AÇÃO

AÇÕES REQUERIDAS

EVENTO SIONIFICANTE

\ I

ANÁLISE DETALHADA

I
•8
O
00

FIG. I I -PROCESSO DE ANALISE 0 0 EVENTO



BSB/GPT/08

TABELA 2.1

Descrição do Evento

Documento n9

Relatório (evento)

Dado do Evento

SIGNIFICANTE CONDICIONALMENTE
SIGNIFICANTE NÁO SIGNIFICANTE

-Si Duas ou mais fa-
lhas ocorrem em sis_
temas redundantes
durante o mesmo
evento.

-S2 Duas ou mais fa-
lhas devido a uma
causa comum, ocor-
rem durante o mesmo
evento.

-S3 Três ou mais fa-
lhas ocorrem duran-
te o mesmo evento.

-Si, Falhas de compo-
nentes ocorrem devi
do a erros que não
seriam facilmente
detetados em testes
ou exames.

-S5 Um evento ocorre
em uma maneira sig-
nificantemente dife
rente daquela que
seria esperada.

-Sj Um evento ou_con
dição de operação^
ocorre e que nao é
prevista pelas ba-
ses de projeto da
usina.

-S7 Um evento ocorre
que poderia ter uma
maior conseqüência
â segurança da usi-
na cm diferentes
condições de opera-
ção, o advento de

•Ci Uma falha sim-
ples ocorre em um
sistema não redun-
dante.

A falha viola a in-
tegridade primária,
secundária ou da
contenção.

A falha conduz a um
maior transiente na
usina (LOCA, perda
da fonte fria,"over
cooling")?

-C2 Duas falhas apa-
rentemente não rela
cionadas ocorrem du
rante o mesmo even-
to.

.São as falhas de
causa ou modo comum?

.Uma falha acarretou
a ocorrência da ou-
tra falha?

-Cj Um problema re-
sulta em liberação
de radiação externa
ou exposição de pes
soai. ~

.£ a quantidade de
radiação excepcio-
nalmente alta?

A liberação ou ex-
posição ocorre su-
jeita a circunstân
cias não usuais. ~

-Ni Uma falha sim-
ples ocorreu em um
sistema redundante

-N2 Degradações não
críticas de barrei-
ras ocorrem.(vaza-
mento em selos, tu
bulações, etc).

-N3 Erros pessoais
e deficiências de
procedimento são
praticados que não
resultem de um mal
entendimento funda
mental.

-N% Deficiências ^
micas ocorrem (su-
portes de tubula-
ções, "snubbers",
etc.)

•N5 Componentes ope-
ram fora de especi-
ficações (fora de
tolerância, desvio
de "Set Point",etc)

-N» Eventos ambien-
tais, não radiology
cos ocorrem. ~
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TABELA 2.1
(continuação)

SIGNIFICANTE CONDICIONALMENTE
SIGNIFICANTE NAO SIGNIFICANTE

uma outra ocor-
rência possível,
ou uma diferente
progressão de
ocorrência.

*S| Erros de opera-
ção, administrati-
va ou de procedimen
to são praticados
em conseqüência de
um mal entendimento
da performance da
planta ou de requi-
sitos de segurança.

-Ci, Uma deficiência
de grojeto ou fabri^
cação é identifica-
da como a causa de
falha ou falha po-
tencial?

. Ê* a deficiência de
um óbvio, discrití-
vel defeito de
"hardware".

-C5 Um problema re-
sulta em uma longa
parada da usina ou
grande dano de equi
pamento.

.0 problema causa
uma parada na unidsi
de de 10 dias ou
mais.

.0 problema requer
reposição ou reparo
extenso no equipa-
mento principal
(ex.: gerador de va
por, turbina, bomba
de refrigeração do
reator, e t c ) .

-C« Uma atuação do^
dispositivo especí-
fico de engenharia
ocorre durante o
evento.

.A atuação envolveu
alguma circunstân-
cia não usual?

-C Uma ocorrência
particular é reconhe
cida como tendo uma
taxa de reocorren-
cia significante.
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TABELA 2.1

(continuação)

SIGNIFICANTE CONDICIONALMENTE
SIGNIFICANTE NAO SIGNIFICANTE

£ a taxa de reocor-
rência mais alta
que seria esperada?

Está a taxa de reo-
correncia aumentan-
do?
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